
Reeks 11 Van jong naar oud  
Avond 4 Volwassenheid, er komt veel bij kijken 



De praktijkcasus van vanavond zal zich 
richten op persoonlijkheidsstoornissen. 



Persoonlijkheidsstoornissen 

•  Een	persoonlijkheidsstoornis	wordt	gekenmerkt	door	een	
verminderd	aanpassingsvermogen	en	dysfunc7onele	denk-,	
belevings-	en	gedragspatronen	die	tot	ui/ng	komen	in	veel	
persoonlijke	en	sociale	situa7es.		

•  Cluster	A:	Zonderling	

•  Cluster	B:	Drama/sch	

•  Cluster	C:	Angs/g	

Vragen:	Wat	zijn	persoonlijkheidsstoornissen	en	welke	clusters	zijn	er?	



Het gaat niet zo goed met Femke, de zus van Daan. 
Femke is 23 jaar en heeft net een relatiebreuk achter de rug. Ze 
besloot de relatie te beëindigen omdat haar voormalige vriend de 
auto op de verkeerde plek geparkeerd had, wat leidde tot een grote 
ruzie waarna Femke hem uit hun huis heeft gezet. De volgende dag 
belde ze hem huilend op en smeekte ze hem om terug te komen, 
maar dit zag hij niet zitten. 
Ze heeft wel vaker impulsieve acties, zo besloot ze afgelopen jaar 
haar baan als secretaresse bij een advocatenbureau op te zeggen 
om 3 maanden op reis te gaan zonder haar vrienden en familie 
hierover voorafgaand in te lichten. 
Nu voelt Femke zich erg somber, omdat ze het gevoel heeft dat 
niemand haar steunt en begrijpt en ze er helemaal alleen voor 
staat. Ze belt Daan dronken op dat ze net een fles wodka heeft 
opgedronken en in de auto zit.  



Symptomen 

Vraag:	Welke	symptomen	van	Femke	passen	bij	een	persoonlijkheidsstoornis?	

	

•  Instabiliteit	in	intermenselijke	rela/es	

•  Impulsiviteit	

•  Verla/ngsangst	

•  Zelfdestruc/ef	gedrag	

•  Intense	woede	

•  Gevoel	van	leegte	



Persoonlijkheidsstoornis 

Vraag:	Bij	welk	cluster	van	persoonlijkheidsstoornissen	passen	deze	
symptomen?	

•  Cluster	B:	Drama/sch	

•  Drama/sche,	emo/onele,	impulsieve	cluster.	Vaak	moeite	met	beheersen	
impulsen	en	emo/es.		

•  An/sociaal,	Borderline,	Theatraal,	Narcis/sch	

	

Vraag:	Welke	persoonlijkheidsstoornis	past	het	beste	bij	de	symptomen	van	
Femke?	

•  Borderline	persoonlijkheidsstoornis	



Achtergrondinformatie Borderline 
persoonlijkheidsstoornis 
•  Hoofdkenmerk	is	instabiliteit	van	de	interpersoonlijke	rela7es.		

•  Vaak	als	kind	een	heDig	temperament	waardoor	nega/eve	interac/e	met	
ouders.	

•  Veel	mensen	met	borderline	hebben	een	trauma7sche	ervaring	in	hun	jeugd	
die	kan	bijdragen	aan	het	ontstaan.		

•  Zelfmoord	en	zelHeschadiging	komen	vaker	voor.		

•  Er	is	vaak	sprake	van	een	combina/e	met	andere	aandoeningen	zoals	een	
stemmingsstoornis	(bijv.	depressie),	verslaving,	posKrauma/sche	
stressstoornis,	angststoornissen	en/of	eetstoornis.		



De oma van Jolien is 85 jaar en woont nog 
zelfstandig. Ze is de laatste tijd wat 
vergeetachtig. De huisarts besluit een kort 
testje uit te voeren om de cognitieve functies 
te testen. 



Cognitieve functies 
Vraag:	Wat	wordt	verstaan	onder	cogni7eve	func7es?	

	

•  Alle	processen	die	betrokken	zijn	bij	het	opnemen	en	verwerken	van	
informa7e	

•  Bewustzijn,	aandacht,	concentra/e,	oriënta/e,	intellectuele	func/es,	
geheugen,	voorstelling,	waarneming,	zelfwaarneming	en	denken	



Mini Mental State 
Examination 



De oma van Jolien scoort 23 punten. Ze heeft 
vooral moeite het onthouden van de objecten, 
ze vergist zich in de dag en het schrijven van 
een zin die de huisarts zegt lukt niet zo goed.  



Interpretatie score MMSE 

•  Een	score	lager	dan	24	is	een	sterke	aanwijzing	voor	demen/e.		

•  Hoe	lager	de	score	hoe	zekerder	de	stoornis	in	cogni/eve	func/es.		


